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Beste buurtbewoners, 
 
Zoals u weet wordt er hard gewerkt aan de nieuwe groene inrichting 
van de Prinses Irenestraat tussen de Beethovenstraat en de Prinses 
Margrietstraat. We leggen een brede verdiepte groene strook met 
veel bomen en planten aan waarin het regenwater bij piekbuien 
tijdelijk wordt opgevangen, de bestrating wordt vernieuwd, het riool 
is vervangen en de gas- en warmteleidingen zijn verlegd. 
 
Bestrating 
Het grootste deel van het werk wordt in de eerste week van april 
afgerond. Ook op zaterdag 6 april wordt gewerkt. De werkzaamheden 
op zaterdag zullen geen geluidsoverlast met zich meebrengen. Op 
maandag 8 april wordt de bestrating gelegd, en in de grond 
aangetrild. Dit aantrillen zal enige geluidsoverlast met zich 
meebrengen. Op maandag 8 april is de Prinses Irenestraat weer open 
voor fietsers en voetgangers, voor autoverkeer gaat de straat dinsdag 
9 april open. 
 
Bruggen 
Over de brede groenstroken heen komen twee houten bruggen. Deze 
bruggen worden in mei geplaatst. Op zaterdag 11 mei worden de 
bruggen aangevoerd. Tijdens de aanvoer van de bruggen is de Prinses 
Irenestraat ongeveer een halve dag afgesloten en geldt de omleiding 
via de Willem Kesstraat. Tijdens de werkdagen hierop volgend wordt 
de grootste brug op locatie in elkaar gezet. Op zaterdag 18 mei 
worden de beide bruggen geplaatst, ook hiervoor is het voor de 
veiligheid noodzakelijk dat dit deel van de Prinses Irenestraat wordt 
afgezet. 
 
Asfalteren Strawinskypad 
Als de Prinses Irenestraat vanaf 8 april weer open is voor langzaam 
verkeer, kan ook het Strawinskypad – tussen de Vijfhoek en de 
Beethovenstraat – definitief worden ingericht met rood asfalt. De 
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werkzaamheden hiervoor gebeuren tussen maandag 8 en donderdag 18 april. Dit deel van het fietspad is 
dan afgesloten. Fietsers en voetgangers worden via de Vijfhoek en de Prinses Irenestraat omgeleid.  
Alleen de trap naar de Strawinskylaan ter hoogte van de fietsparkeergarage blijft toegankelijk, evenals de 
fietsparkeergarage zelf. De trap ter hoogte van het Strawinskyhuis wordt afgesloten.  
 
Tunneltje Beethovenstraat 
Tussen donderdag 11 en zaterdag 13 april wordt aanvullend hierop een deel van het fietspad bij de 
tunnel onder de Beethovenstraat door geasfalteerd. De tunnel is deze dagen afgesloten. Er kan gebruik 
gemaakt worden van de kruising Beethovenstraat – Prinses Irenestraat. De tunnel wordt donderdag na 
de ochtendspits afgesloten. Tijdens de vrijdag ochtendspits zijn verkeersregelaars aanwezig bij de 
oversteek met de Beethovenstraat. 
 
Werkzaamheden op een rij 
 
Datum Werkzaamheden Afsluiting 
Ma 8 april Prinses Irenestraat open voor 

fietsers en voetgangers; afronden 
bestrating 

Pr. Irenestraat voor auto’s; Strawinskypad 

Di 9 april Pr. Irenestraat open voor auto’s Strawinskypad tussen Vijfhoek en 
Beethovenstraat 

Ma 8 – do 18 april Asfalteren Strawinskypad tussen 
Vijfhoek en Beethovenstraat 

Strawinskypad tussen Vijfhoek en 
Beethovenstraat 

Za 13 april Asfalteren Strawinskypad tussen 
Vijfhoek en Beethovenstraat 

Strawinskypad tussen Vijfhoek en 
Beethovenstraat 

Za 11 mei Aanvoer bruggen Pr. Irenestraat tussen de Beethovenstraat 
en de Prinses Margrietstraat (dagdeel) 

Za 18 mei Plaatsen bruggen Irenestraat Pr. Irenestraat tussen de Beethovenstraat 
en de Prinses Margrietstraat (dagdeel) 

 
Na uitvoering van deze werkzaamheden is dit deel van de Prinses Irenestraat geheel in het nieuw 
gestoken en klaar voor de toekomst. De straat heeft dan een flinke kwaliteitsslag gekregen met een 
mooie groene inrichting, waarmee de straat ook rainproof is gemaakt. Wij realiseren ons dat u als 
omwonende lang overlast van de werkzaamheden heeft (gehad), maar wij hopen dat het eindresultaat 
veel goed maakt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Zuidas 
 
 
Fianne van der Veeken 
Projectmanager 
 
 
 
 


